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Koulutus sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille
21.8.2017 – 13.6.2018 Ylivieska
Haluatko työskennellä hoiva-avustajana ja sosiaali- ja terveysalan monipuolisissa
tehtävissä? Tuleva työpaikkasi voi olla vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa, palvelukodeissa, päivätoiminnassa, hoivaosastoilla, kuntoutuskodeissa,
vammaistyön- mielenterveys- ja päihdeyksiköissä tai kotihoidossa.

Vanhus- ja vammaispalvelun avustavat tehtävät, hoiva-avustaja (671797)

Hoiva-avustajan koulutuksessa saat ammatilliset valmiudet ja pätevyyden toimia avustajana,
sosiaali- ja terveysalan huolenpitotehtävissä sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Koulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille, jotka ovat sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneita ja alalle soveltuvia.
Koulutuksen kesto on 200 päivää eli noin 10 kuukautta. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Työssäoppimisen aikana suoritetaan kolme koulutukseen
sisältyvää tutkinnon osaa. Koulutustilat sijaitsevat Ylivieskan keskustassa.
Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä antaa koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, sähköposti
outi.heikkila@psk.fi ja puhelin 044 5262 221. Tutustu myös koulutuksen esittelyyn sivuilla
www.psk.fi / Hae alkavia koulutuksia.
Koulutukseen haetaan 31.7.2017 mennessä täyttämällä TE-palvelujen sähköinen hakulomake. Lisätietoja ja hakeminen osoitteessa www.te-palvelut.fi (Haussa oleva työvoimakoulutus, haku koulutuksen numerolla). Valinta haastatteluun suoritetaan hakemusten perusteella.
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista
etuuksista: koulutusneuvonta, sähköposti koulutusneuvonta@te-toimisto.fi, facebook.com/
koulutusneuvonta ja p. 0295 020 702.

Työvoimakoulutus
PSK-Aikuisopisto/Ylivieska
Kansankatu 47 B, 3. krs
90100 Oulu
www.psk.fi

KESÄALE!

Rautapohja on maakunnan maalikauppa!
Cello Wintex

Cello Terrace

valkoinen 9 L
500336059

Aurinkotuoli
Mallorca

väritön 9 L
501394057

Värit punainen,
musta, turkoosi,
lime.
(norm.
49,95 €)

Tekniikan
Maailma
6/2017
testivoittaja!

69

90

59

90

+sävytys

+sävytys

Ulkomaalin ostajalle
JÄÄTELÖ+KAHVIT!
Ultra Classic

valkoinen 11,7 L
501759950

Puutarhassa ALE!
Parvekedivaanisohva Cello Nova
(norm. 349 €)
501580171

29

95

Pienet pensaat
1,5 L

Nordica Eko

-40

%

valkoinen 9 L
500962607

Paljon muita pensaita -20%

Ruusut sekä
alppiruusut

-30

%

YLIVIESKA

Kettukallionkatu 1, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 9300

Tervetuloa!
Avoinna ma-pe 7.30-18, la 9-15

www.rautapohja.fi

Terassin
perustustarvikkeet
sekä terassilaudat
laajimmasta
valikoimasta!

Jenkapaalu

1200 mm JP1200
501198308

299

€

27

90
kpl

Terassilauta

harmaa 28x145
Messumenestyjä!
501215839

195/m

Päivyri

Ylivieskassa 14. heinäkuuta 2017
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Pääkirjoitus

V

iime lehdestä on jo
neljä viikkoa aikaa
ja täytyy myöntää
että se meni älyttömän nopeasti. Olin ajatellut, että on
aikaa tehdä rästihommia ja
siivota kunnolla, nimittäin
niitä rästejä on kertynyt
lehden aloittamisen jälkeen
paljon. Kaaoksen keskellä
oppii elämään, mutta jossain
välissä se alkaa kyllä nyppimään ja siksi ajattelinkin,
että ehtisin saada järjestystä
elämään. Kyllähän jotain
sainkin aikaan, mutta vielä
niitä hommia on jäljellä.
Onneksi saan osittain syyttää siitä ystävääni aurinkoa,
joka onneksi osasi näyttää
lämpimän puolensa useana
päivänä tässä välissä. Ja
silloin kun aurinko jaksaa
lämmittää, en vietä sitä
sisätiloissa. Enkä soimaa
siitä itseäni, sillä enemmän harmittaisi jos olisin
aurinkoiset päivät käyttänyt siivoamiseen ja rästiin
jääneiden paperihommien
tekemiseen. Ne sateisemmat
ja koleat päivät kyllä olen
käyttänyt ihan tyytyväisenä
niihin hommiin, ajoittaisen
laiskottelun lisäksi.

mutta jos mainostajia ei ole
niin ei lehteäkään tule. Se
vain on fakta ilmaisjakelulehdessä, koska pitäähän
kustannukset painamiseen
ja jakeluun kattaa. Eikä se
ilmaista ole todellakaan.
Saa nähdä mitä syksy tuo
tullessaan, ovatko yritykset
ja yhteisöt vielä halukkaita
mainostamaan lehdessä.
Heistä paljolti siis riippuu
lehden tulevaisuus. Hyvän
palautteen määrästä johtuen
tiedän että te lukijat olette
pitäneet lehdestä, muttai se
ei tässä maailmassa kuitenkaan yksinään riitä. Toisin
olisi, jos takana olisi jokin
rahoittava taho, mutta kun
ei ole. Eikä ole konsernin
tukea eikä mitään, vain
tämä yhden naisen yritys
ja tukena pieni porukka
talkoohengellä. Näillä on
pärjätty tähän saakka, työtunteja kaihtamatta. Enkä
valita todellakaan, viime
viikollakin pääsin haastattelemaan Paula Koivuniemeä,
tosin se ei edes tuntunut
haastattelulta vaan ennemminkin jutustelulta naisten
kesken, sillä paikalla oli
myös aina niin lämminhenkinen kulttuurijohtajamme
HHH
Katriina. En edes kaikessa
hauskuudessa malttanut
Onneksi kesää on vielä tehdä muistiinpanoja, joten
jäljellä ja siitä johtuen myös jouduin kaivamaan tiedot
lehti ilmestyy edelleen har- aivojeni sopukoista, jotka
vemmin. Tokihan se voisi tuntuvat vielä olevan keilmestyä joka perjantai, sälomalla.

Luonnon
kaunista voimaa

P

aljon ei tarvita pahan
mielen karkoittamiseksi, pikku lenkki metsäpolun siimeksessä samoillessa
on mitä parhain sisustajan
inspiraation ammennuksen
lähde. Nappaa taiteilijan hattusi
naulasta pölyttymästä, sirottele
mielikuvitus siveltimellä luonnon värit kotiasi kaunistamaan
kuistille tai ihan köökkiin
asti. Sisustaminen on luovan tekemisen ja inspiraation

tulkki ja arvostusta ansaitseva
taiteenmuoto.
Luonto on hyvin maadoittava ja rauhoittava asia. Kun teen
jokapäiväisen aamulenkkini
ihanalla metsäpolulla, olen
ajatellut useasti, että tikan
rummutus ontossa puussa
kaikuu kuin Shamaanirumpu.
Luonto on täynnä mystiikkaa,
maagista voimaa ja energiaa, joka tarjoaa loputtoman
inspiraation lähteen erilaisille

Nimipäivät
sekä 10-Fest. Nämä vain
muutamia mainitakseni
Kaikesta mukavasta huo- eli näkemistä ja kokemista
limatta täälläkin tapahtuu riittää mikäli haluaa käydä
kummallisia asioita. Sellaisia tapahtumissa. Monille kynjoita en olisi uskonut täl- nyskysymys osallistumiseen
laisesta leppoisasta pienestä saattaa olla se, että ei ole
kaupungista. Kai joidenkin tuttua kenen kanssa niihin
pitää purkaa pahaa oloaan menisi. Niinhän se monille
jollain tavalla. Mutta nyt en on, myös minulle, mutta
puhu teistä lukijoista laisin- voisiko ajatella että ehkä
kaan, teidän palautteenne siellä tutustuisi muihinkin
ja kannustus kaikkinensa jotka ovat tulleet itsekseen?
on ollut aivan mahtavaa. Tai jos haluaa mennä itsekOlen koittanut vastata pa- seen niin ei väkijoukossa
lautteisiin parhaani mukaan kukaan edes ajattele että
ja myös toteuttanut niissä kuka on kenenkin kanssa tai
esitettyjä toiveita. Tämän itsekseen, eli sekaan vaan.
kesän aikana aion käydä läpi Ehkä me vain olemme liian
uudelleen kaikki palautteet varovaisia. Minua ainakin
ja tehdä niistä pienimuotoi- voi aina tulla nykäisemään
sen koosteen. Toivottavasti hihasta, enemmän kuin
jaksatte edelleenkin lähettää mielellään.
palautetta, sehän onnistuu
nettisivujen kautta tai suo- Toivottavasti kaikki jatkuu
raan minulle sähköpostitse hyvin, oikein ihanaa kesän
tai puhelimitse. Pahoittelen jatkoa ja eletään sitä ilolla!
sitä että en ole pystynyt
tekemään kaikkia toivottuja
juttuja, vaikka aihe olisikin
ollut loistava, aika vain ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen.
Aina kuitenkin kannattaa
lähestyä uudelleen, ehkä
sillä kertaa aika on oikea.
HHH

HHH
Onneksi kesää on vielä
jäljellä ja kuun lopulla on
Malja-viikonloppu, sitten
Ylivieskan Kotiseutuviikko
monine tapahtumineen

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi

ideoille ja toimintamalleille.
Nyt ne kotelohameet ja kravatit nurkkaan ja lenkkitossut
jalkaan! Inspiraation ja henkisen hyvinvoinnin pyydystys
reissu ja löytöretki luovuuden
lähteille voi alkaa.
Afrikassakin parasta aikaa
käsityöläisnaisetkin keräävät
järvikaislaa ja banaanikasvin
kuoria kuivatukseen ja niistä
he rupeavat inspiraation innoittamana luomaan uusia

sisustustuotteita. Olemmepa
Afrikan savanneilla tai Suomen
syvänvihreissä havumetsissä,
samalla tavalla ihmiset ammentavat luonnosta inspiraatioita,
jotka jäävät niin monin eri
tavoin elämään ympärillemme.
Kaunista, inspiroivaa ja luonnonläheistä kesää toivottaa,
KatjaKoo

Perjantai 14.7. (vk 28): Alisa, Aliisa
Lauantai 15.7: Rauni, Rauna
Sunnuntai 16.7: Reino
Apostolien päivä
Maanantai 17.7. (vk 29): Ossi, Ossian
Tiistai 18.7: Riikka
Keskiviikko 19.7: Sari, Sara, Saara, Salla, Sarita,
Salli
Torstai 20.7: Maarit, Reetta, Reeta, Maaret,
Marketta, Margareeta
Perjantai 21.7: Hanna, Johanna, Jenni, Jenna,
Jonna, Hanne, Hannele, Joanna

Aurinko

Aurinko nousee klo 03:33 ja laskee klo 23:20.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuriomenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkanapuolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja
vaniljakastike
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

Päiväkotien ruokalista

Perjantai: Broilerpastavuoka, kaali-porkkanahunajamelonisalaatti
Maanantai: Jauhelihakastike, pasta, kaali-ananaspunafriseesalaatti
Tiistai: Uunilohi, kermaviili-tillikastike, perunat,
tomaatti-kurkkusalaatti
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-hernepersikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Broilervuoka, riisi, kaali-porkkanahunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

1. Mikä oli nimeltään vuosina 1976-1980 Suomessa toiminut kuvaputkitehdas?
2. Milloin Pietari Päivärinta syntyi?
3. Minkä niminen on Ylivieskan rautatieasemalla
sijaitseva, 1986 pystytetty rautatien rakentamisen
100-vuotisjuhlamuistomerkki?
4. Montako Kalajoen ylittävää siltaa on yhteensä
Ylivieskan ja Alavieskan kuntien alueilla?
5. Milloin Suomen televisiolähetyksissä nähtiin
viimeksi virityskuva?
6. Mikä on nimeltään Sievin kunnan kirjastoauto?
7. Kuka oli Suomen Tasavallan presidentti ennen
Urho Kaleva Kekkosta?
8. Mikä on Suomen vaarallisin eläin kuolintapatilastojen perusteella?
9. Monestiko Kimi Räikkönen on voittanut Formula 1 -osakilpailun
10. Kuka ohjasi "Häjyt"-elokuvan vuodelta 1999?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

THAI-HIERONTA - PARASTA SINULLE

Uusi Thai-hieronta avattu. Tule ja koe!
Klassinen thai 30 min. 30€, 60 min. 50€

KAUPPAKATU 6, YLIVIESKA
Joka päivä 09-22. Puh. 046 867 7919

Uutta käteisautomaattia ei ole tulossa
Ylivieskan keskustaan
Tänä kesänä poistettiin Ylivieskan keskustasta toinen
käteisautomaateista. Tämä on puhuttanut kaupunkilaisia kesän ajan ja alla automaatteja hallinnoivat
Automatian vastaus tilanteeseen.
Käteistä voi myös nostaa sekä S-ryhmän että K-ryhmän kaupoissa aukiolojen puitteissa.
Käteisen käyttö ja sen myötä
nostot automaateista ovat
olleet laskussa jo useamman
vuoden ajan. Viime aikoina laskuvauhti on ollut n.
12% verrattuna edelliseen
vuoteen. Samanaikaisesti
automaattien määrä ei ole
vähentynyt samassa suhteessa, joten yksittäisen
nostotapahtuman kustannus
on kasvanut selvästi. Ylivieskan osalta tilanne on ollut
pitkään se, että automaattien
määrä on ollut käyttöön
nähden poikkeuksellisen
suuri. Järjestelyillä, jotka
Ylivieskassa on toteutettu, on pyritty palvelujen

laajentamiseen sekä keskittämiseen. Paikkakunnalle on tuotu Talletusotto,
jolla asiakkaat voivat tehdä
nostotapahtumien ohella
reaaliaikaisia talletuksia
tililleen ja toisaalta automaattitilojen muutosten
yhteydessä on jouduttu
keskittämään nostopalveluja
nykyisiin automaatteihin ja
niiden käyttöaste vaikuttaa
tällä hetkellä suhteellisen
hyvältä.
Sievin ja Alavieskan
ainoiden automaattien
osalta ei tällä hetkellä ole
muutossuunnitelmia muilta
osin kuin, että näillä paik-

Ylivieskan keskustan ainoa pankkiautomaatti löytyy Osuuspankin yhteydestä Kauppakadulta.
kakunnilla käytössä oleva
automaattimalli tullaan lähivuosina uusimaan, kertoo
Harri Pennanen Automatia
Pankkiautomaatit Oy:stä.

Pihlajat piristämään
kaupunkikuvaa

Marjatuomipihlaja -istutukset saatiin Ylivieskan keskustan yrittäjien voimin piristämään kaupunkikuvaa.

Tällä hetkellä Ylivieskassa
on neljä käteisautomaattia,
keskustassa Osuuspankin
toimitiloissa Kauppakadulla,
Savarinkadulla Prismassa

ja K-Citymarketissa sekä
talletus/ottoautomaatti Ollilanojantiellä Kärkkäisellä.
Alavieskan ainoa automaatti
sijaitsee Keskustiellä Osuus-

pankissa ja Sievistä löytyy
niin ikään yksi automaatti
Haikolantieltä POP-Pankin
yhteydestä.
Elina Kytökorpi

Parakkikoulu
valmistuu

Jokirannan koulun parakkirakennukset ovat valmistuneet nopeaan tahtiin, lukuvuoden
aloitus näyttää olevan turvattu.
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Kävellen Ylivieskan kesässä
Kauniissa kesäsäässä on mukava viettää aikaa ulkona. Jotkut pitävät pyöräilystä, toiset taas kävelemisestä. Kumpikin tapa on hyvä ja kävellenkin keskustasta
ja sen tuntumasta löytyy monenlaista nähtävää. Yksi
mukava kierros vaikka vieraiden kanssa kuljettavaksi on patsaskierros yhdistettynä jokirannan kävelytiehen. Usein patsaiden vierellä on myös penkkejä joissa
voi istahtaa hetken ja lepuuttaa jalkoja. Alueemme
patsaista ainoastaan Lundinkankaan Kivimiehet on
hieman syrjempänä, tosin sitä en edes löytänyt, saattaa johtua Katajan koulun rakennustyömaasta.
Lapsiperheille taasen leikkipuistot ovat varmaankin
se mieluisin vaihtoehto.
Niitäkin Ylivieskasta löytyy
useita ja monet niistä ihan
keskustan tuntumassa. Hamarin uimarantakaan ei ole
liian kaukana kävelemiseen

keskustasta käsin. Muutoin
virallisia uimapaikkoja ei ole
lähistöllä, mutta ainahan voi
pulahtaa Kalajokeen mikäli
uskaltautuu. Hamarin hyvä
puoli on se että sen vedenlaatua tarkkaillaan ja mikäli
siinä on ongelmia, siitä on

Kuva 1: Ylivieskan sankaripatsas.

Kuva 2: Lakeuden Liekki -patsas.

Kuva 3: Sotaanlähdön muistomerkki ja Tykki.

Kuva 4: Elämän vesi -patsas.
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ilmoitus paikan päällä. Jos on
enemmän aikaa ja auto, niin
Kalajoellehan ei ole pitkä
matka. Joinain vuosina sinne
on ollut myös bussiyhteys,
mutta olisikohan ollut liian
vähän käyttäjiä kun tänä
vuonna sitä ei ole järjestetty.
Kierroksen keskustassa
voi aloittaa esimerkiksi jokivarrelta ja kävellä ensimmäisenä Kirkkopuistoon,
jossa on useita muistomerkkeja. Sankarihaudoilla
on kuolevaa soturi esittävä
Ylivieskan sankaripatsas,
joka on Johannes Haapasalon suunnittelema (kuva
1). Alueelta löytyy myös
Pietari Päivärinnan hautamuistomerkki, Karjalaan
jääneiden muistomerkki,
Aatteensa puolesta uhrautuneiden muistomerkki sekä
Lakeuden Liekki -patsas
(kuva 2) Luonnollisestikin
kirkon raunioilla on mukava
aina pysähtyä hetkeksi.
Tämän jälkeen voi kävellä
esimerkiksi Veteraanipuistoon, josta löytyy Sotaanlähdön muistomerkki sekä
Tykki –muistomerkki (kuva
3) Puistosta löytyy myös
muutama penkki, joissa
voi istahtaa nauttimaan
kesäsäästä.
Tämän jälkeen lyhyen
matkan päässä on remontissa olevan kaupungintalon
pihapiirissä olevat patsaat
Elämän vesi (1985, Antonio
da Cudan) (kuva 4) ja Kyösti
Kallio (1971, Risto Saalasti)
(kuva 5). Remontista johtuen vesi ei kuitenkaan virtaa
ja työmaa-alue on aidattu
eli niiden tarkastelun joutuu
jättämään myöhemmälle.
Toivottavasti ensi kesäksi ympäristöstä saadaan
viihtyisä penkkeineen ja

istutuksineen.
Katajaojan vartta kulkee
polku, josta löytyy Arboretum-puisto, joka on nimetty
Mauno Koiviston mukaan.
Puisto on perustettu 1982
ja idean isä oli silloinen
kaupunginpuutarhuri Kyösti
Niskanen. Alueen istutukset
ovat hieman muuttuneet
vuosien varrella ja sitä on
peruskunnostettu vuosina
1993 ja 2000. Useissa istutuksissa on nimikyltit. Myös Kuva 5: Kyösti Kallio.
tällä alueella on penkkejä,
joissa voi istahtaa kierroksen
lomassa.
Kierroksen voi päättää
esimerkiksi Rautatieaseman
seudulle, joka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä.
Ensimmäinen juna saapui Ylivieskaan 1886 ja
100-vuotisjuhlan kunniaksi
paljastettiin Antonio da Cudan suunnittelema teos FeKuva 6: Feriatis.
riatis vuonna 1986 (kuva 6).
Lähes vierestä löytyy myös
kivistä rakennettu kupolin
muotoinen pommisuoja
Kivikukko (kuva 7). Eikä
kannata unohtaa tänä kesänä
maalattuja pitsigraffiteja,
niitä on Rautatieaseman
lisäksi pankkiaukiolla sekä
Juurikoskenkadun alussa.
Hieman etäämmällä keskustasta löytyy höyryveturi
Jumbo. Se sijaitsee Ylivieskan Kuva 7: Kivikukko.
veturitallin pihalla Viljavarastontiellä (kuva 8). Mikäli
kävelymatka tuntuu liian
pitkältä, suosittelen pyöräilemistä tähän kohteeseen.
Sinne pääsee vain junaradan
itäpuolelta, eli ensin tulee
alittaa Savontie ja kääntyä
Viljavarastontielle. Muutaman sadan metrin kuluttua
se löytyy oikealta puolelta
VR Trackin pihapiiristä.
Kuva 8: Höyryveturi Jumbo.
Elina Kytökorpi
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Päivän sana

Matka 70-luvulle
Eskolan
kesäteatterissa

Perjantaina, 14.7.2017
Ps. 13:6

Minä laulan kiitosta Herralle,
hän pitää minusta huolen.

Kirkkotalakoot

Eskolan kesäteatterissa tehdään matka 1970-luvulle.
Maalaiskomediassa kylän
isoimman talon tyttö aikoo
saada kylän piheimmäksi ja
yksinkertaisimmaksi huhutun miehen. Osa kyläläisistä
kuitenkin tuumii hänen

tietävänsä maailman asioista
enemmän kuin kukaan tällä
kylällä. Mikä Heikki on
miehiään. Se saatta selvitä piipahtamalla Eskolan
kesäteatterissa.

Kirkkomatkalla –kirjaa
myynnissä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja
Prisman Info-pisteessä. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.

Markus Kaarto

Sini Spoofin
laulunkehityskurssi
Akustiikassa
Haluaisitko kehittää lauluääntäsi? Laulatko sellaista
musiikkia jossa äänenkäytöllisesti vaaditaan kestävyyttä, isoja dynamiikka eroja, vaaleampaa tai
tummempaa sointiväriä tai
äänen eri tehosteita, kuten
säröä, narinaa, vibratoa jne.
Tai haluatko paneutua syvemmin laulujen tekstien
tulkintaan?
Complete Vocal Technique (CVT) on konkreettinen innostava lähestymistapa laulunopetukseen. CVT
tarjoaa toimivat työkalut,
joiden avulla on mahdollisuus löytää terveellinen
äänenkäyttötapa ja monipuolinen oma soundi
kaikenlaiseen laulamiseen
musiikkityylistä riippumatta, pop/rock/metalli/
soul/R&B/jazz/iskelmä/
klassinen jne.
Metodin avulla ääneen
löydetään kestävyyttä, kantavuutta, laajempaa äänialaa, volyymieroja, erilaisia

soundeja ja äänenvärejä,
tehosteita (mm. vibrato,
särö, örinä, narina, breikkejä,
kuvioita jne.) Siitä on apua
kaikenlaiseen äänenkäyttöön niin laulajille kuin
puhujillekin, aloittelijoista
ammattilaisiin.
Tule mukaan innostavalle
viiden päivän mittaiselle laulukurssille, kurssi huipentuu
kulttuurikeskus Akustiikassa pidettävään oppilaiden
päätöskonserttiin pianisti
Jouko Kantolan säestyksellä, valojen ja äänentoiston
kanssa. Se tulee olemaan
upea kokemus jokaiselle
laulajalle.
Viiden päivän mittaisen
kurssiin kuuluu Complete
Vocal Techniquen perusteet, äänimoodit, äänen
sointiväri, äänessä käytettävät tehosteet, tulkinta ja
mikrofonitekniikka. Kurssi
koostuu luento, workshopsekä masterclass-osuuksista.
Kurssi huipentuu oppilaiden
päästöskonserttiin kult-

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Avioliittoon kuulutetaan: Eino Eevertti Niinikoski ja
Satu Hannele Mustanoja, Niko Vihtori Lappalainen ja
Niina Inkeri Leppikangas
Kuolleet: Rauha Eliina Olmala 95 v., Martta Tereesia
Vierimaa 93 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 16.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa, Veli Matti Linnanmäki, Timo Määttä, Eeva Korhonen, Johanna Määttä - laulu; klo 13 Konfirmaatiomessu
Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen,
Hanne Konttila.
Ti 18.7. klo 14 Kynkkärinki Hoivaosastolla ja Suvantotuvalla, vapaaehtoisten ilmoittautuminen klo 11 mennessä
Anna-Liisa Aromaalle (Hoiva) p. 044-0420889 tai Leena
Mehtälälle (Suvantotupa), p. 050-5622243.
Su 23.7. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Stig-Erik
Enkvist, Timo Määttä, Eeva Korhonen, klo 18 Seurat
Rauhanyhdistyksellä, Yrjö Koskimäki
Ke 26.7. klo 19 Kesäillan hartaus kirkon raunioilla, Anne
Sumela, Eeva Korhonen
Kirkon suunnittelukilpailun ehdotukset ovat nähtävissä
12.6.-14.7. välisenä aikana toimitalo Pietarin liikuntasalissa, Terveystie 11, ovi B päivittäin klo 11-15, myös
viikonloppuisin. Lisäksi avoinna iltaisin 13. ja 14.7. klo
17-20. Ehdotusten valokuvaaminen ja muu julkaiseminen on kielletty. Näyttelyä päivystää Ylivieskan Eläkeliiton väki. Yleisöllä on mahdollisuus jättää ehdotuksista
palautelaatikkoon nimetön mielipide/palaute.
Luontokirkko Su 16.7. klo 12 Hilipanhaassa Padingissa,
Hurskainen, Nivalan puhaltajat joht. J Latvala.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille
6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 0447118630.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja Prisman Info-pisteessä.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesäaukioloajat 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu. Virasto p.
044-7118 610.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Heinä-elokuun aikana diakoniatoimiston asiakasvastaanotto on suljettu perjantaisin.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30.
Kyydin omavastuu 2e.
Varttuneen väen leiri Törmälässä 22.8 - 24.8. Ilmoittautuminen 9.8 mennessä Marjalle puh. 044-7118629.
Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhojen kesäretki
Pietarsaareen ti 29.8. Retkelle lähtö klo 7.45 seurakuntakoti Maria ja klo 8 Vähäkankaan koulu. Retkikohteena
Tyynelän Tonttula, Pietarsaaren kirkko, Rosenlundin
pappilamiljöö ja puutarha. Retken hinta kerholaisilta 25e
ja muilta 35e sisältäen pääsymaksun, aamupäiväkahvin,
lounaan ja matkan. Arvottavaa mukaan. Ilmoittautuminen ma 21.8. mennessä Irma Haapakoski p. 044
0483064 tai Helvi Hanhela p. 040 0522748.
LAPSET
Pyhäkoulu seuraavan kerran 20.8. Suvannon kappelissa
jumalanpalveluksen saarnan aikana.
Kaikki kerhot ovat kesätauolla. Uudet kerhot alkavat
syyskuussa.
MERIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Su 16.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Janne
Isomaa, Markku Sakko, 50 vuotta sitten rippikoulun
käyneiden juhlapyhä; klo 11-15 Kotiseutuviikon juhlaruokailu seurakuntatalolla..
Seurakuntaretki Merijärven kappeliseurakunta järjestää
retken Kajaaniin 16.8. Ilmoittautumiset Seurakuntatoimistoon 31.7. mennessä.
Diakoniatoimisto suljettu kesän ajan. Avoinna ma
21.8. alkaen klo 9-10. Asiakasvastaanoton asiat ja
muut diakoniatyötä koskevat yhteydenotot Ylivieskan
seurakunnan diakoniatoimistoon ti-to klo 8.30-10 p.
044-7118670 tai muuna aikana diakoniatyöntekijöiden
puhelinnumeroihin.
Merijärven seurakuntatoimisto avoinna ma, ke ja pe
klo 9-12 p. 08-477119, fax 08-477425.

Sini Spoof toimii kouluttajana CVT-kurssilla.
tuurikeskus Akustiikassa
4.8.2017 klo 19:00.
Kurssin ajankohta: 31.7.4.8.2017 klo 16:00-20:00.
Kurssin hinta on 320 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset:
20.7.2017 mennessä. Kouluttajana valtuutettu CVT
opettaja Sini Spoof.

KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus
Terveystie 11, 84100 Ylivieska, on suljettu 3.-30.7.2017
välisen ajan. Seuraavan kerran tavoitettavissa ma 31.7.
klo 12-13 ja siitä eteenpäin ma-to 12-13.
Lapsensa menettäneiden sururyhmä käynnistyy
tiistaina 29.8. klo 18 ja kokoontuu kahden viikon välein
yhteensä viisi kokoontumiskertaa Ylivieskassa toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa. Kokoontumiskerrat ovat
ensimmäisen kerran lisäksi tiistai-illat 12.9./26.9./10.10.
ja 24.10. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 22.8. mennessä
sairaalapastori Anne Peltomaalle 050-3147454 tai anne.
peltomaa@kokkola.fi.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Teatteri kuuluu kaikille

Onnellinen mies Niemelän kesäteatterissa
Niemelän kesäteatteri juhlii
tänä vuonna pyöreitä vuosiaan, niimpä Niemelän
Kylänäyttelijät yhdessä
Ylivieskan seudun kansalaisopiston kanssa, ovat
luoneet Arto Paasilinnan
teoksesta 'Onnellinen Mies',
oman versionsa. Vuoden
1976 teokseen perustuvassa
näytelmässä miljöönä toimii
kuvitteellinen Kuusmäen

pikkukunta, jossa alkaa
tapahtua. Paikalle marssii
muuan siltainsinööri Akseli Jaatinen, joka päättää
laittaa kylän asiat kuntoon
teettämällä uuden sillan,
mihin kunnan valtuutetuilla onkin oma sanansa
sanottavana. Monia mutkia,
ihmissuhteita ja kommelluksia lukuunottamatta.

Kunnansihteeri Irene Koponen (Eveliina Mustola),
kunnanjohtaja Jäminki (Marleena Takanen) ja rakennusinsinööri Kainulainen (Matti Juntunen) hätkähtävät
valtuuston kokoukseen marssinutta siltainsinööri Jaatista
(Miika Kangaskorte) sekä Pyörähtälää (Antti Jaakola).
Rooleissa nähdään paljon riemastuttavia suorituksia.

Sain tilaisuuden haastatella
tämän vuoden kesäteatteriesityksen ohjaajaa, Matti
Juntusta, jolta liikeni aikaa
niukin naukin vielä ennen
sunnuntai-iltaista esitystään.
Hyväntuulinen mies vastaili
mieluusti kysymyksiin. Kysyinkin häneltä puhelimitse,
mitkä olivat syynä juuri
tähän, Arto Paasilinnan
kirjaan perustuvaan käsikirjoitukseen? Hän pohjusti
asiaa kertomalla, että hänellä
on selkeä yhtymäkohta,
niin tämänkesäiseen, kuin
vuonna 2000 tehtyyn samannimiseen esitykseen.
”Silloin 17 vuotta sitten,
eräskin Matti Juntunen
pääsi ensimmäistä kertaa
teatterilavalle Kuusamon
Näyttämön kesäteatterissa,
ja nyt, 17 vuotta myöhemmin samainen henkilö pääsee jälleen vetämään lavalle,
samaisessa roolissa. On kuin
tulisi takaisin kotiin”, mies
myhäilee.
Seuraavaksi kysyinkin, teatterin tekemisestä
kiinnostuneena, heidän
harjoittelunsa määrää. ”Harjoitukset tätä näytelmää
varten aloitettiin helmikuun
puolessa välissä, ja alussa

harjoituksia oli vain kerran
viikossa, mutta kevättä kohden tahti kiihtyi. Lopulta
niitä olikin lähes joka päivä”,
hän kertoi. Miten sitten
näyttelijähalukkaat valitaan rooleihinsa? ”Henkilöt
hakevat Ylivieskan seudun
kansalaisopiston kautta
avoimelle kurssille, ja minä
ohjaajan ominaisuudessa,
ja teatterilaiset alamme
pallotella ideoita keskenään,
kuka sopisi mihinkin rooliin,
ja mikä sopisi millekin ja
niin edelleen.”, hän kertoili.
”Intuitiolla mennään”.
Eli siis periaatteessa kuka
tahansa, jota kutkuttaisi näytteleminen, pääsee
mukaan?
”Ensisijaisesti kaikki halukkaat pääsevät mukaan
näytelmään”, hän lupasi.
”Erityisiä valintakriteerejä
ei ole, mutta tämä on hyvin
sitovaa. Jos on valmis olemaan mukana tiukasti koko
kesä-heinäkuun esityksineen, niin otamme kaikki
sydämellisesti vastaan, mies
kertoi lämpimästi. Tiesin
Matin myös toimivan niin
lasten ja nuorten, kuin tämänkesäisessä tapauksessa
myös aikuisten teatterin

ohjaajana. Mitä eroa on
lasten, ja aikuisten ohjaamisessa? Tätä Matti miettii
hetken, ja sanoo: ”Lapsia
ja nuoria ohjatessa pitää
miettiä hyvin tarkkaan,
mitä lavalla tapahtuu ja
miten siellä ollaan. Pitää olla
yksityiskohtaisempi. Nuoret
kuitenkin itse tekevät esityksiinsä lähes kaiken, hoitavat
lavastuksen, puvustuksen
ja muut. Kun taas tämän
kesän teatterinäytelmässä,
minun on ollut pakko uskaltaa päästää irti, ja antaa
ohjat ammattilaisille, jotka
hoitavat nämä asiat”, mies
paljastaa. ”Aikuiset myös
antavat itsekin ehdotuksia, ja kertovat ideoitaan,
eivätkä aina odota niitä
minulta”, hän summaa.
Mistä päästäänkin sitten
kysymykseen, eli mistä Matti
on juhlavuoden näytelmässään erityisen ylpeä. Vastaus tulee nopeasti: ”Koko
näytelmä. Koko homma,
ja tietysti myös näyttelijät,
heidän heittäytymistään,
ja kehittymistään on ollut
ilo seurata, Matti sanoo
selvästi ylpeänä. ”Täällä on
hyvä ilmapiiri”. Itse ensi-iltaesityksen nähneenä, tiedän

näytelmän tapahtumien
sijoittuvan kuvitteelliseen
Kuusmäen kuntaan, ja en
voinut olla kysymättä häneltä mahdollisia yhtymäkohtia
myös kotikaupunkiimme
Ylivieskaan. ”Varmaan huomasitkin nämä meidän
esityksen liput missä on
Kuusmäen logo, josta voitkin
tehdä omia johtopäätelmiä,
mies velmuili, ja viittasi
yleisölle jaettaviin lippuihin, joiden logo muistuttaa
erehdyttävästi Ylivieskan
vaakunaa. Lopuksi pyysin
vielä Mattia lähettämään
terveisensä lehden lukijoille,
ja mahdollisille tuleville
katsojille: ”Toivotan teidät
lämpimästi tervetulleeksi
Niemelän kesäteatteriin
kauniille Kalajoen rannalle!
Täällä on hyvät puitteet
ja katettu katsomo!”mies
julisti. Miljöön ja paikan
nähneenä, näihin sanoihin
on helppo uskoa. Näiden
esitysten myötä, eräänlainen
ympyrä sulkeutuu. Mietin,
että Matti mahtaa olla aika
onnellinen mies.
Laura Sakko

Kansainvälistä komediaa
kolmatta vuotta Linnakalliolla
Ray Cooneyn kirjoittaman
farssin Koukussa esitykset
käynnistyvät Alavieskan
Linnakalliolla 19.7. Teatteri Gongin tuotantona.
Esityksen on ohjannut edellisvuosien tapaan Heikki
Knuutila, joka nähdään
tänävuonna myös näyttämön
puolella. ”Dementoituneen
ja hävyttömän papan luonnenäyttelijät olivat tänä
vuonna hakusassa, joten
päätin tehdä tämän maukkaan pikkuroolin itse!”,
toteaa Knuutila.
Kahden ensimmäisen
kesän näyttelijät pitävät
välivuotta ja nyt Linnakallion näyttämöllä on nähtävissä uusia kasvoja. Puolet
työryhmästä on kokeneita
konkareita alueen teatterilavoilta ja toinen puoli vasta

teatterikipinänsä saaneita
lahjakkuuksia. Rooleissa
nähdään Sami Hautamäki,
Heikki Knuutila, Maija
Sipilä, Seppo Soini, Juha
Sorvisto, Jonna Säily ja
Mailis Vähäkangas.
Muista palveluista idyllisessä ympäristössä vastaa
Linnakallion väki, joten
puitteet nautinnolliseen
kesäteatteri kokemukseen
ovat hyvin kasassa. Koska
Linnakallion katsomo on
intiimi ja vetää noin 200
katsojaa kerralla kannattaa
paikat varata hyvissä ajoin.
Esityksiä on heinä- ja elokuussa yhteensä kuusitoista.
”Viime kesänä sadealueet
kiersivät Linnakallion tosi
onnekkaasti ja vain kahden
esityksen alussa vähän tihuutti. Toivotaan saman-

laista taikaa tällekin kesälle
tai sitten kesän hurjimpia
helteitä! Katsojia suojaa toki
katettu katsomo.”
Kesäteatteritoiminnalla
Gongi mahdollistaa monimuotoisen kulttuuritilan
talvitoiminnan Ylivieskan
keskustassa – vanhoissa
Ravintola Vieskan tiloissa.
Tilan varustamiseen Kulttuuri Gongi ry. on saanut
myös Leader-rahoitusta ja
kaudella 2017-2018 sinne
tuotetaan teatteri-, musiikki- ja tanssitapahtumia.
Tilojen käyttö myös kurssitoimintaan ja yksityistilaisuuksiin mahdollistuu
varustuksen parantuessa.
Tervetuloa viihtymään
Linnakalliolle paikallisen
kulttuuritarjonnan äärelle! Juha Sorvisto ja Maija Sipilä nähdään muiden ylivieskalaistähtien kanssa Alavieskan
Linnakallion lavalla.
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Tuttuja harrastajia ja vierailevia tähtiä
Kalajoen kesäteatterissa
Kalajoen kesäteatterin aktiivit ovat lähtökuopissaan.
Näytökset Hiekkasärkkien
leirintäalueen naapurissa starttaavat ensi viikon
torstaina. Ohjaaja Raimo
Hentunen luottaa tälläkin
kertaa hyvään perustekstiin.
- Halusin tehdä vanhempaa suomalaista komediaa,
jota Ilmari Turjan vuonna
1944 kirjoittama Särkelä itte oivallisesti edustaa.
Tämä käsikirjoitus olikin
jo muutaman vuoden ajan
muhinut odottavien töiden
listalla, kunnes alkoi nyt olla
kypsä työstettäväksi.
Särkelässä on mukana 10
roolihenkilöä, joista ohjaaja
itse käy lavalla maaherran
ominaisuudessa.
- Useamman vakionäytte-

lijämme viettäessä nyt sapattikesää joutuu Hentunenkin
näyttelijän töihin. Kyseessä
on kuitenkin pikkurooli,
joka luonnistuu ohjauksen
lomassa, hän toteaa.
Kalajoella näyttelijät ovat
pääosin vuosien varrella
tutuksi tulleita oman paikkakunnan harrastajia, mutta
tänäkin kesänä mukana on
vierailevia tähtiä. Ylivieskasta on lainattu Julius Särkelää
esittävä Erkki Hartikainen,
Oulusta Anu-Maija Kärjä
ja Helsingistä Jukka Peltola.
Kalajokislähtöiset Kärjä ja
Peltola ovatkin nyt palaamassa juurilleen; Anu-Maija
oli mukana vuonna 1999
Pastori Jussilaisessa ja Jukka
nähtiin Kalajoen kesäteatterin ensimmäisessä pro-

jektissa, missä hän näytteli
Ulvovan myllärin pääosan
vuonna 1998.
- Sen jälkeen en ole tehnyt paljoakaan kesäteatteria.
Ikaalisissa olin mukana
2000-luvun lopulla ja vuonna 2010 Lapinlahdella,
missä vanhan pappilan tiloissa esitettiin Juhani Ahon
tekstiin pohjautuvaa Papin
tytärtä, kertoo freelancerina
työskentelevä Peltola.
Hyppy harrastajapohjaiseen kesäteatteriin on tällä
kertaa haaste ammattinäyttelijällekin.
- Siinä mielessä, että
ehdin mukaan harjoituksiin
11 päivää ennen ensi-iltaa.
Se kieltämättä hiukan jännittää. Toisaalta on mahtavaa
tavata tuttuja ja vetää roolia

yhdessä vanhojen harrastajakavereiden kanssa.
Kalajoen kesäteatteri
tulee ensi vuonna vireään
kahdenkympin ikään. Raimo Hentunen uskoo, että
vuoden kuluttua katsojille tarjotaan tavanomaista
vinkeämpää juttua. Suunnitelmista ei kuitenkaan
tässä vaiheessa julkisesti
avauduta.
- Kalajoella vahvuutena
ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan hyvät tekstit
sekä vakuuttavat, valovoimaiset näyttelijät. Lisäksi
kesäteatterimiljöömme on
vertaansa vailla. Uskon,
että näillä tavaramerkeillä
toimintamme pysyy vireänä
myös tulevina vuosina.
Hentusen mukaan alueen

Saara Särkelä ja tohtori Kosonen vetävät yhtä köyttä, kun isä-Särkelältä ei heru ymmärrystä nuorisolle.
Rooleissa Ronja Juola ja Jukka Peltola.
runsas kesäteatteritarjonta ei aiheuta negatiivista
kilpailua, eikä vie yleisöä
Kalajoelta.
- Ihmiset käyvät katsomassa useita näytelmiä
ja on tärkeää, että tarjolla

on monenlaista tuotantoa.
Tämä on hienoa yleisön
palvelemista, Hentunen
mainitsee.
Teksti ja kuva
Terttu-Liisa Tokola

Katvalan museoalueella seikkailevat Amali ja
aikamiespojat Nivalan kesäteatterin esittämänä
Uusittu katsomo ja uusi
pysyvä paikka on löytynyt
raivausurakan jälkeen
Katvalan alueelta Nivalan
kesäteatterille ja sitä on
nyt syytä juhlia Pulliaisen
pojat savusaunan tässä
näin idyllisessä ja levollisesti uinuvassa Tureikon
pihapiirissä, jossa kirjosieppo hoivaa poikasiaan,
kunnes rötösrock kajahtaa
ilmoille ja kunnan väki
alkaa juoksemaan munat
vaahdossa pojanpökkelöitten perässä. Kun tulet
paikalle kokemaan tämän
kaiken, lupaamme tarjota
väliajalla pullakahvit.

Marja Hannulan ohjaamassa koskettavassa ja hauskassa
näytelmässä kuvitteellinen
Kostonjärven kunta kärsii
rahapulasta. Kunnan päättäjät keksivät pelastaa kunnan
talouden rakennuttamalla
lomakeskuksen koskemattomaan, kuvankauniiseen
Pyhitysvaaraan, jota asuttavat Amali ja aikamiespojat. Alkaa taistelu yksilön
oikeuksien ja kunnan selviytymisen välillä. Näytelmä
on osittain tositapahtumiin
perustuva tarina, jossa ihmiset yrittävät hyötyä niiden
kustannuksella, jotka ovat
elämässä heikomassa sosio

Luontaishoitola Pehmokumpu
Häkkilän kesäteatterissa
Tohotuli-Teatteriyhdistys
Toholammilta on tänä kesänä valmistanut musiikillisen
komedian Luontaishoitola
Pehmokumpu.
Se kertoo Sorsajärvellä asuvista Rautakallion
vanhapoikaveljeksistä, joka
haluavat vuokrata ulos osan
huonosti kannattavasta majoitusyrityksestä.
Lehti-ilmoitukseen tarttuvat myöskin kannattama-

tonta kahvilaa pyörittävät
Pehmokummun sisrukset.
Esityksessä koetaan kosketuksen voimasta pursuavaa kiihkoa ja intohimoa
sekä tietenkin koskettavia
laulusuorituksia. Mukana
on myös ylivieskalainen
laulaja NOORA (Noora
Östberg), joka esittää mm.
oman ensisinkkunsa Elämä,
johon näytelmässä mukana
oleva Entisten Nuorten

Bändi on sovittanut taustat.
Näytelmän ensi-ilta on
Häkkilän kesäteatterissa
tiistaina 11.7, esityksiä on
yhteensä kymmenen kahden
viikon aikana.
Näytelmän ovat kirjoittaneet Markku Hattula ja
Esko Puttonen sekä ohjannut ylivieskalainen Marja
Hannula.

ekonomisessa asemassa
ja lisäksi koetaan kuinka
kuntapolitiikkojen päätökset
vaikuttavat joidenkin yksittäisten ihmisten elämään.
Ensi-ilta oli lauantaina. Katvalassa on esityksiä
yhteensä kuusi ja näytelmä
esitetään myös Uikon taikaa
viikolla Uikko Areenalla,
jossa on kolme esitystä.
Teksti Marja Hannula
Kuva Eeva Hannula
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Paula Koivuniemi - karisman kuningatar
Paula Koivuniemen karisma ei petä edes koleassa,
lähes hyisessä kesäsäässä. Ylivieskan 150 -juhlavuosi
sai arvoisensa vieraan ja hänen lavaloisteensa sai hytisevän kuuntelijajoukon laulamaan mukana. Reilun
tunnin kestänyt konsertti urheilukentällä toi piristystä kaupunkilaisten ankeaan kesäsäähän. Epävirallisten laskujen mukaan kuulijoita oli yli kaksi tuhatta,
joka Ylivieskan kokoisessa paikassa on keliin nähden
hyvä suoritus.
Olin jo aiemmin sopinut
haastattelusta Paulan kanssa
hänen keikkansa jälkeen.
Tiesin että ilma on kolea,
mutta että noinkin hyinen
ja kostea, siihen en osannut
varautua, onhan sentään kesä
ja ilmojen pitäisi olla parhaimmillaan. Keikan aikana
tulin siihen tulokseen, että
ehkä Paulalla on niin hyinen ja viluinen olo, että en
kyllä halua häntä liiemmin
häiritä ja pidätellä jotta hän
pääsee kunnon sisätiloihin
lämpimään. Ja vielä mitä,
tämä säteilevä persoona otti
minut mielellään vastaan
ja heti kun juttelemaan
päästiin niin huomasin, että
eihän tässä mitään kiirettä
ole hänenkään puoleltaan
ja juttua kyllä riitti.
Aikaisemmin en ole nähnyt Paulaa livenä, eniten
olen seurannut häntä Vain
elämää –ohjelmassa. Silloin
ihastuin hänen herskyvään nauruun, pirteyteen
sekä elämän paloon. Juuri
tällaisen Paulan tapasin
myös keskiviikkona - aito,
lämmin ja oma itsensä.
Tosin en ollut asettanutkaan
sen kummemmin mitään
ennakko-odotuksia ja kun
puhuin hänen kanssaan,
tämä kaikki huokui aidosti.
Tällaisen ihmisen kohdatessa arvostaa sitä, että on
mahdollisuus tavata ihminen
joka on sinut elämänsä ja
itsensä kanssa.

Aikuinen nainen
Me molemmat täytimme
pyöreitä kesäkuussa ja puhuimmekin siitä kuinka
juhlistaa täysiä vuosikymmeniä tai ylipäätänsä omia
syntymäpäiviä. Paula kertoi,
että hän ei ollut pitänyt
mitään varsinaisia juhlia,
käynyt kyllä lähipiirin kanssa
syömässä pitkän kaavan
mukaan ja nauttimassa juhlapäivästä maltillisesti. Hän
myös mainitsi, että olisi ollut
vähän hankalaa pitää juhlia,
koska olisi pitänyt päättää
ketä lukuisista ystävistä ja
tutuista kutsuu ja ketä ei.
Paula muisteli lämmöllä
myös aiempia vierailuja
Ylivieskassa. Hän on käynyt
täällä keikalla pariin otteeseen ja mainitsee heti silloisen Ravintola Vieskan. Se
on jäänyt hänen mieleensä
lähtemättömästi sen mielenkiintoisen energian ja yleisön
mukaansatempaavuuden
vuoksi. Hän kertoi myös
nauraen, että hänellä taisi
olla aikoinaan täällä jotain
pientä säpinääkin jonkun
paikallisen kanssa. Paulalle
onkin jäänyt erittäin lämpimät muistot kaupungista ja
seutu on muutenkin tuttua
sillä onhan hän lähtöisin
Etelä-Pohjanmaalta.

Kolea sää ei Ylivieskalaisia haitannut.

Aikuinen nainen löi läpi vasta 2000 –luvun alussa vaikka se levytettiin 1982. Ehkä sen aika ei ollut vielä silloin.
Paulan kauneus tulee hänen sisäisestä rauhastaan ja hyvinvoinnistaan, se antaa hänelle mykistävän säteilyn.

Elämän energiaa

tarkoituksena on käydä
seuraamassa hänen rakasPaulan edellinen keikka oli ta lajiansa tennistä, niin
muutamaa päivää aiemmin Australiassa, Yhdysvalloissa
Rönnin lavalla Orivedellä. kuin Euroopassakin. Itse
Siellä hänen keikoillaan on Paula ei tosin pelaa, vaikka
pitkät perinteet, ensim- hänellä on ollut oma maila jo
mäinen jo 50 vuotta sitten pitkään, pelin seuraaminen
ja koko aikana vain kaksi on hänen juttunsa. Häntä

luo Kanadaan Au pairiksi,
jossa hän vietti vuoden
verran. Heti sen jälkeen
alkoi laulajan ura Suomessa
ja sillä valitsemallaan tiellä hän on edelleen. Paula
mainitsee myös, että hän ei
ole mitään muuta koskaan
halunnutkaan tehdä. Ulkomailla Paula on nähnyt jos
”Etelä-Pohjalaisuudesta on tullut
jonkin moista majoitusta ja
periksiantamattomuus ja tietty ylpeys ja kaiken
puheet kääntyvät torakoihin
pitää olla komiaa ja suurta.”
ynnä muihin ulkoimailla
Paula Koivuniemi
törmättäviin otuksiin. Myös
laji
on
kiehtonut
jo
pitkään,
tässä asiassa näkyy Paulan
kertaa se on jäänyt välistä.
Tälläkin kertaa sieltä oli legendaarisen Björn Borgin inhimillisyys ja terve järki,
heti kysytty, että ”tottahan ajoilta lähtien. Hän kuvailee ja hän ei ole koskaan rusinä tulet ensi vuonnakin?”. eläväisesti sitä tunnetta vennut vaativaksi maissa
Paula kertoo haluavansa kun isoissakin otteluissa joissa majoituksen taso ei
palata sinne, mutta lisää että kaikki ovat hiiren hiljaa, ole sitä mihin Suomessa on
eihän meistä kukaan osaa lähes hengittämättä, kunnes totuttu. Se huokuu sopeuennustaa mikä on tilanne jompi kumpi voittaa pallon tuvuutta tilanteeseen kuin
tulevaisuudessa. Keikkailua ja yleisö räjähtää suosion- tilanteeseen.
Paula ei halua lopettaa, osoituksiin. Tulevalle vuohänellä on siihen suuri delle Paula on suunnitellut Yleisö ennen
palo, joka on pitänyt häntä myös joitain keikkoja, sillä kaikkea
hyvässä otteessa jo nämä äänen ja kunnon hän sanoo
kaikki vuosikymmenet. Ensi olevan loistava. Paula kertoo Paula haluaa olla läsnä yleivuonna hän kuitenkin aikoo nauttivansa lavalla olosta sölleen ja on todella otettu
ottaa aikaa myös itselleen, kerta toisensa jälkeen ja siitä kun ihmiset ovat täysillä
esiintyminen innostuneen mukana esityksessä. Sayleisön edessä antaa hänelle maistumisen tasosta kertoo
äärettömästi energiaa.
myös se, että Paula olisi halunnut jalkautua Ylivieskan
Maailmankonsertissa pidemmäksikin
kansalainen
aikaa tihkusateeseen, jossa
yleisökin oli, mutta kertoo
jo nuorena
kuitenkin järjen sanoneen
Juttelemme välillä myös vastaan, sillä onhan se tosi
majoituspaikkojen tasosta että laulaja ei voi riskeerata
ja niihin suhtautumisesta. työkaluaan eli ääntään.
Itsekin paljon matkustaneena tämä aihe kiinnostaa. P niin kuin
Paula on matkustellut luon- pinkki
nollisesti paljon Suomessa,
mutta myös ulkomailla. Hän Kysyn lopuksi vielä hänen
lähti ennen uraansa tätinsä mieltymyksestään pinkkiin

väriin ja hän naurahtaen
esittelee matkalaukkunsa
pinkkejä vaatteita. Mieltymys väriin on kuulemma ollut aina, ja myös musta-valko
-raidalliset vaatteet kuuluvat
suosikkeihin. Sitten hän
sanoo, että ”nyt ei saa nauraa
kun näytän yhden jutun” ja
kaivaa esiin punaisen puhelimensa. Pakkohan sille oli
naurahtaa, se nimittäin oli
punainen ”älytön” puhelin.
Kaikki mukava loppuu
aikanaan ja tämä tapaaminen Paulan kanssa. Toki
lopuksi ihastelemme vielä
upeita punaisia korkkareita
jotka juuri olivat uppoutuneet myös urheilukentän
nurmikkoon. Urhoollisesti
omasta halustaan rautainen
Paula lähtee kävelemällä autolle niillä punaisilla
Louboutineilla, vaikka hänet
tarjouduttiin hakemaan
oven edestä. Hymy ei hyydy
hetkeksikään vaikka ilman
koleus tunkee luihin ja
ytimiin. Se päättäväisyys
ja sisukkuus, se on Etelä-Pohjalaista perua. Ja sen
hän kantaa tyylillä ja konstailemattomalla itsellään.
Sanattomaksi vetää, toivon että voisin tulevaisuudessa olla edes lähelläkään
hänen elämänasennettaan
ja energiaa. Voisin kiteyttää
”ikä on vain numeroita”. Ja
hänen aurinkoista nauruaan
ei voi koskaan unohtaa.
Ei ole kuin yksi Paula.
Vilpitön kiitos Sinulle.
Elina Kytökorpi

Perjantai 14.7.2017

9

Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 14.7.

Sievi-viikon kirppis/kyläkammari avoinna klo 10-14,
Haikolantie 23, Sievi.
Open Gym klo 15-17 Voikkarissa, Rehutie 1.
Hyvän tuulen iltapäiväkonsertti klo 13, Kulttuurikeskus
Akustiikka.
Sievi Cruising Sievin monitoimihallin parkkipaikalla
klo 16-20.
Sievi-viikon iltatori/treffitorstai klo 17-19 Sievin torilla.
Onnellinen mies -näytelmä Niemelänkylän kesäteatterissa
klo 19, Niemelänkyläntie 355.
Amali ja aikamiespojat -näytelmä Nivalassa kotiseutumuseo Katvalassa klo 19, Katvalantie.
Sievi-viikon kesäillan hartaus klo 19 Sievin kirkossa.
Sievi-viikon lemmensillantanssit ja Muttikaraoke klo
20-24 Myllyntie, Sievin Järvikylä.

Lauantaina 15.7.

Muttimarkkinat Sievissä klo 10-14.
Paula Kosonen musisoi Myllyaukiolla klo 12, Kauppakatu 12.
8-pallo viikkokisat klo 15, Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.
Amali ja aikamiespojat -näytelmä Nivalassa kotiseutumuseo Katvalassa klo 15, Katvalantie.
Sievi-viikon toritanssit klo 20-24

Sunnuntaina 16.7.

Luontaishoitola Pehmokumpu -näytelmä Häkkilän kesäteatterissa Toholammella klo 13, Kirkkojärventie 156.
Onnellinen mies -näytelmä Niemelänkylän kesäteatterissa
klo 14 ja 19, Niemelänkyläntie 355.
Amali ja aikamiespojat -näytelmä Nivalassa Uikko
Areenalla klo 19, Kalliontie 56.
Valtion vakituinen mies -näytelmä Eskolan kesäteatterissa
klo 14 ja 19, Leppilammentie 8, Eskola.

Maanantaina 17.7.

Amali ja aikamiespojat -näytelmä Nivalassa Uikko
Areenalla klo 19, Kalliontie 56.
Luontaishoitola Pehmokumpu -näytelmä Häkkilän kesäteatterissa Toholammella klo 19, Kirkkojärventie 156.

Tiistaina 18.7.

Onnellinen mies -näytelmä Niemelänkylän kesäteatterissa
klo 19, Niemelänkyläntie 355.
Amali ja aikamiespojat -näytelmä Nivalassa Uikko
Areenalla klo 19, Kalliontie 56.
Valtion vakituinen mies -näytelmä Eskolan kesäteatterissa
klo 19, Leppilammentie 8, Eskola.
Pubi-bingo klo 21, Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.

Keskiviikkona 19.7.

Iltatori klo 15-18 Myllyaukiolla, Kauppakatu 14.
Koukussa-näytelmä Alavieskan Linnakalliolla klo 18:30,
Taluskyläntie 660.
Luontaishoitola Pehmokumpu -näytelmä Häkkilän kesäteatterissa Toholammella klo 19, Kirkkojärventie 156.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Asemakatu 10.

Torstaina 20.7.

Onnellinen mies -näytelmä Niemelänkylän kesäteatterissa
klo 19, Niemelänkyläntie 355.
Särkelä itte -näytelmä Kalajoen kesäteatterissa klo 19,
Teatteripolku, Kalajoki.
Luontaishoitola Pehmokumpu -näytelmä Häkkilän kesäteatterissa Toholammella klo 19, Kirkkojärventie 156.
Valtion vakituinen mies -näytelmä Eskolan kesäteatterissa
klo 19, Leppilammentie 8, Eskola.

Perjantaina 21.7.

Koukussa-näytelmä Alavieskan Linnakalliolla klo 18:30,
Taluskyläntie 660.
Onnellinen mies -näytelmä Niemelänkylän kesäteatterissa
klo 21, Niemelänkyläntie 355.
Antti Autio J3-Cafe Barissa, Juurikoskenkatu 8.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
pe 28.7.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 25.7.

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Puheterapeutti, myyntipäällikkö, kirjastovirkailija,
korjaamopäällikkö, laboratoriohoitaja, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita,
försäljare, myyntiedustajia, kiinteistönvälittäjä,
osastosihteeri, liikunnanohjaajan toimen sijaisuus,
urheiluvalmentaja, kokki,
parturi-kampaajia, kiinteistönhoitaja, myyjiä,
puhelinmyyjä, perhepäivähoitaja, henkilökohtainen

avustaja, järjestyksenvalvoja,
liikenteenohjaaja, kirvesmiehiä, rakennusalan osaaja,
LVI-asentajia, särmääjä/
hitsaaja, hiekkapuhaltaja/
maalari, huoltoasentaja,
kunnossapitoasentajia, pienkoneasentaja, sähkövoiman
linja-asentaja, elektroniikka/
automaatioasentaja, konepuuseppä, tuotantotyöntekijä, kuorma-autonkuljettajia,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, loppusiivooja, siivooja,
toimitusedustaja.

Alavieskassa
Ravintolan tarjoilija, kirvesmies/remonttimies, särmääjä/hitsaaja, hiekkapuhaltaja/
maalari, kunnossapitoasentajia.

Sievissä
LVI-suunnittelija/tarjouslaskija, historian ja
yhteiskuntaopin lehtori,
liikennevalvoja, liikenteenohjaaja, särmääjä/hitsaaja,
hiekkapuhaltaja/maalari,

levytyökeskuksen käyttäjä,
särmääjä, kunnossapitoasentajia, PEM-koneen käyttäjä,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, siivooja.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi
Ilmoita yrityksesi
työpaikoista
Vieskan Viikossa!

Ehkäise ennalta
kesän vatsavaivat –
apteekki auttaa

Nyt on valoisa keskikesän aika ja moni viettää
odotettua lomaansa. Kun kesällä on aikaa pitkille
aamuille ja myöhäisille illoille, saattavat säännölliset
ruoka-ajat ja vakiintunut unirytmi unohtua. Juuri
tämä säännöllisyys ruokailuissa ja unessa sekä lisäksi
liikunta kuitenkin saavat vatsan ja suolen toimimaan
ajallaan. Kesällä kuitenkin tekee mieli unohtaa kello
ja aikataulut. Lisäksi tekee mieli syödä vapaammin
ja unohtaa kaiken maailman lautasmallit.
Kesällä, kuten toki muulloinkin, päivän pitäisi alkaa
hyvällä aamiaisella, niin jaksaa paremmin samalla kun
vatsa ja suolisto toimivat paremmin. Myöhäiset aamut
ja lämpimät säät lisäävät houkutusta jättää aamiainen
tai jokin muu ateria väliin. Kuitenkin myös kesällä
pitäisi syödä tasaisesti 3-5 tunnin välein. Aterian
väliin jättäminen kasvattaa nälkää ja ärtymystä, ja
sitten kun ruoka-aika viimein koittaa, on suuri vaara
syödä liikaa. Mitä myöhemmin kesäpäivän aloittaa,
sitä myöhäisemmäksi päivän viimeinen ateria siirtyy.
Myöhäinen raskas ateria saattaa aiheuttaa närästystä
ja vaikeuttaa nukahtamista.
Jos ateriarytmi on epäsäännöllinen, unohtuu helposti
myös elimistön nesteentarve, joka on 2-3 litraa päivässä. Osa nesteestä saadaan ruoan mukana, mutta
juotavaakin jää noin litran verran. Jos sää on kuuma,
on syytä juoda vähän enemmän. Vesi on kesälläkin
paras janojuoma.
Ruokavalion laatu muuttuu usein kesällä. Vaikka
kesällä olisi kauden kasvikset helposti saatavilla,
käy usein niin että tärkeät kuidut vähenevät kun
ruokavalioon tulee herkkupaloja ja grilliruokaa.
Niukka kuitu ja runsas liharuoka kovettavat vatsaa
ja aiheuttavat helposti ummetusta. Lisäksi grilliruoat saattavat aiheuttaa närästystä. Kohtuus saattaa
unohtua myös silloin, kun esimeriksi kesän tuoreet
herneet tulevat saataville – seurauksena turvotusta
ja ilmavaivoja. Kesä valitettavasti lisää myös alkoholin kulutusta. Alkoholi lisää vatsavaivojen riskiä,
ja muiden haittojensa ohella heikentää unen laatua.
Kesällä ei aina pysty rentoutumaan. Lomaan on saattanut kasautua paineita, kun sen aikana pitää hoitaa
talvella tekemättä jääneet askareet ja tapaamiset.
Päälle painava ”lomastressi” voi pahentaa vatsavaivoja.
Moni kärsii matkallansa ummetuksesta, mutta toisaalta ruokavalion muutokset matkoilla – erityisesti
kaukomatkoilla – vaikuttavat suoliston bakteerikantaan ja altistavat ripulille. On siinä kestämistä, kun
pitäisi nauttia odotetusta matkasta!
Ummetukseen löytyy monia lääkkeitä, tule kysymään
sopisiko niistä jokin sinulle. Kuitua lisäävät tuotteet
ovat luonnonmukaisimpia mutta myös hitaimpia.
Matkaripulia voi ehkäistä ja hoitaa probiooteilla, joita
löytyy suuri valikoima. Voimakkaaseen ripuliin löytyy
myös tehokas lääke lyhytaikaiseen käyttöön. Lisäksi
apteekin valikoimassa on vanha kunnon lääkehiili,
joka on erityisen hyvä jos epäillään ruokamyrkytystä.
Muistathan kesälläkin säännöllisyyden ja kohtuullisuuden, niin ehkäiset ennalta näitä kaikenlaisia
vatsavaivoja. Apteekista löytyy neuvoja ja apua vatsan
ja suoliston hyvinvointiin ja myös hoitoa, jos vaivat
ovat jo riesanasi. Nautitaan upeasta kesästä ilman
vatsavaivoja!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Jyrki Linnankivi:
Kulkurin valssi (2017)
itseään esiin vaan esiintyy
enimmäkseen sivustakatsojana. Pääpaino kirjassa
on sen mielenkiintoisissa
paikoissa ja henkilöissä.
Kulkurin valssi on virkistävä
uutuus, joka avaa houkutLinnakiven kirjallinen ura kaan. Kaupungit ja niiden
televalla tavalla suurkausai alkunsa sarjakuvista. lukuisat klubit esiintyjineen
punkien rock-kulttuuria
Hän on ollut tekemässä vievät lukijan mielenkiintoisiitä kiinnostuneelle. Valitse
myös Rock'n'roll juicer selle aikamatkalle1980- ja
Rock'n'roll juicer -kirjasta
-mehukirjaa. Kulkurin valssi 1990-lukujen taitteeseen. Kirjassa kuljetaan New maukas mehuresepti ja hypon hänen esikoiskirjansa. Eletään rockin kulta-aikaa. Yorkista Los Angelesiin, pää Kulkurin valssin kansKirjaa voidaan pitää sekä Guns N’ Roses on uransa Tukholmasta Pariisiin ja sa aikamatkalle rock’n’roll
muistelmateoksena että huipulla ja Sunset Strip Berliinistä Lontooseen. viidakkoon.
matkakirjana. Siinä yksit- täyttyy edestakaisin vael- Lopussa käydään vielä ektäiset tarinat on jaoteltu tavista glam- ja hardrokka- soottisessa Afrikassakin.
Janne Koski
tapahtumakaupunkien mu- reista. Myös Linnankivi elää Tarinoissa Linnankivi ei tuo
Jyrki Linnankivi tunnetaan parhaiten 69 Eyes
-yhtyeen solistina. Linnankivi on mielenkiintoinen
hahmo. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri,
pääaineenaan analyyttinen kemia. Hän on rocktähti, tiskijukka, Suomen Unicefin hyvän tahdon
lähettiläs ja nyt myös kirjailija

unelmaansa. Hanoi Rocksin
ja Smackin jalanjälkiä kulkeva tuleva rokkari eksyy
mitä mielenkiintoisimpiin
paikkoihin ja sattumuksiin.
Linnankiven suosikit kuten
Johnny Thunders, Nina
Hagen, Tyla ja Ramones
seikkailevat niin lavalla
kuin sen ulkopuolellakin.

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan
edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta tai
120 €/vuosi (sis. alv.)
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Ylivieskan Latu
Kekan avoimet ovet heinäkuun tiistaisin klo 14-18.
Tervetuloa tutustumaan paikkaan, uimaan ja saunomaan.
Rahjan melonta la 22.7. Melontaretki Rahjan saaristoon. Vesille klo 10 Konikarvon melontalaiturilta.
Melontareitti sään mukaan. Omat eväät. Tiedustelut
ja Ylivieskan ladun kajakkivuokraukset tapahtumaan
Seppo p. 044 594 0408.

JYTY Ylivieska
JYTY Ylivieskan jäsenet!
Tarjoamme lipun työvoimajäsenille Niemelänkylän kesäteatterin näytökseen ”Onnellinen mies” 30.6 . -23.7. tai
vaihtoehtoisesti Linnakalliolla Teatteri Gongin ”Koukussa”
esitykseen 19.7. – 25.8. Ota Jytyn jäsenkortti mukaasi,
nimilista kassalla. Terveisin Jyty Ylivieskan hallitus

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

kesätauolla elokuun loppuun. Tässä lähiajan ohjelmaa
– tervetuloa Tuokiotuvalle!
Ma 17.7. Vielä tänään ehdit tuoda essuja lainalle essunäyttelyämme varten. Kiitos.
18. - 27.7. Tallituvan Essuviikot - esiliinoja vuosikymmenten varrelta, näyttely tallituvassa naistenviikolla.
Tervetuloa ihastumaan!
Ti 18.7. klo 10 Ulkoilutuokio, tutustutaan yhdessä
lähiympäristöön (n ½ tunnin sauvakävely).
Ke 19.7. klo 13 Yhteislaulutuokio. (HUOM! seuraavalla
kerralla 26.7. veisataan vanhoja virsiä 1939 mukaan)
klo 16 Miesten porinatuokio. Myös uudet keskustelijat
ovat tervetulleita mukaan
To 20.7. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
Kysy lisää tuvalta, jos et vielä ole käynyt salilla. Saat
ohjausta ja opastusta.
La 22.7. klo 14 Naisten tee-/kahvihetki ja kesäinen
hattujuhla puutarhassa - musiikkia, herkkuja ja kauniita
hattuja.
Su 6.8. Retki Kärsämäen Paanukirkon Musiikkitapahtumaan, konsertti "Suomeni laulut". Baritoni Tommi
Hakala ja pianisti Maija Weitz ja suomalaiset laulut.
Ilmoittautumiset tuvalle 21.7. mennessä. Matkan hinta
50 e (sama hinta kaikille, sis. konsertti ja kuljetus). Lähtö
tuvalta klo 13. Vähintään 15 osallistujaa tarvitaan, että
matka toteutuu.
HUOM! KULJETUSPALVELU ylivieskalaisille
ikäihmisille. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulla omin
kyydein, voit tilata kuljetuksen kotoa tuvalle joka toinen
keskiviikko. Esteetön taksi. Hinta 2 €/menopaluu. Reitti
suunnitellaan tilausten mukaan. Tilaa viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16 tuvalta puh 044 987 2896/044
242 6496. Seuraavat ajot: 19.7., 2.8. ja 16.8.

Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2896.
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, erityisesti
varttuneelle väelle suunnattu "yhteinen olohuone", jossa
on matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää
Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta ja
sitoutumatonta. Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, HYVÄÄ KESÄÄ JA TERVETULOA TUOKIOla-su ja pyhät klo 11-16. Osa tuokioistamme on vielä TUVALLE!

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia maksutta. Ilmoitusten maksimimitta on 160
merkkiä. Seuraavan perjantain lehteen tulevat ilmoitukset
täytyy lähettää lehden ilmestymistä edeltävänä tiistaina
klo 12 mennessä.
Voit lähettää ilmoituksen internetissä www.vieskanviikko.
fi. Ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.
Hyväkuntoinen moottorisänky ja petauspatja
205x100, jalat 22 cm, vuoFarmari Fiat Stilo 1.8 huol- dekorkeus 60 cm. Käteistokirja, remmi vaihdettu, maksu 200 eur noudettaessa,
koukku, lämmitin, 2 renkaat, ostaja huolehtii kuljetuksen.
hyvä varustelu, aj 174t vaihto Puh. 040 768 9726.
skootterin/mopo. Puh. 0400
822 157.
Halutaan vuokrata

Myydään

Lasten matkasänky, erittäin
vähän käytetty. H 35 e p. Halutaan vuokrata yksiö/
pieni kaksio. Max. 410€/kk.
044 294 1659.
Ylivieskan keskusta/lähialue.
Naisten polkupyörä vä- Savuton, nainen, siisti asuja.
hän ajettu (Kanteletar) Puh. 040 837 9110
50 euroa, paimenpoika 25
euroa, Hormin lisäputkia 2 kpl yhteensä 3,1 m.
Puh. 045 664 6488.

Onnittelut
isoveljelleni
Ilkalle 17.7.
johdosta!
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Vapaa-aika
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Vaikea

Kuka mitä häh -vastaukset
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5. 1. syyskuuta 2007.
6. Pauliina 2.
7. Juho Kusti Paasikivi.
8. Ampiainen.
9. 20 kertaa.
10. Aleksi Mäkelä.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Märkä juttu

1. Valco Oy.
2. 18. syyskuuta 1827.
3. Feriatis.
4. Kymmenen, joista yhdeksän Ylivieskassa ja yksi
Alavieskassa.
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Yhteystiedot
Postiosoite:

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,60 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv
1,40 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

Ilmoitushinnat
Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

Ilmestymispäivä: Perjantai. Materiaali lehteen
viimeistään ilmestymispäivää
edeltävänä tiistaina.
Formaatti:

6-palstainen tabloid,
palstan leveys 40 mm,
palstaväli 4 mm.
Painoalan korkeus 360 mm.

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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Linnakalliolla nautitaan nyt jo kolmatta kesää kansainvälisen
farssin merkeissä. Tervetuloa mukaan kesän hauskimpiin hetkiin!

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT
Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY
www.auto-osix.fi

Esityspäivät

Tiedustelut ja varaukset

Heinäkuu
Ke 19.7. klo 18:30
Pe 21.7. klo 18:30
Su 23.7. klo 14:00
Ti 25.7. klo 18:30
To 27.7. klo 18:30
Pe 28.7. klo 18:30
Elokuu
Ti 1.8. klo 18:30
Su 13.8. klo 14:00 & 18:30
Ke 16.8. klo 18:30
Pe 18.8. klo 18:30
La 19.8. klo 14:00
Su 20.8
20.8. klo 14:00
Ke 23.8. klo 18:30
To 24.8. klo 18:30
Pe 25.8. klo 18:30

Teatteri Gongi
gongi@gongi.fi
040 2455104

Lipun hinta 17€
Maksuvälineenä käy myös Tyky- ja
Smartum setelit!

www.gongi.fi

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
pe 28.7.
Varaathan paikkasi
ajoissa! Materiaalit
viimeistään
tiistaina 25.7.

MALJA-VIIKONLOPPU
28.-29.7.2017

www.pihajapuutarha.fi

AAN!
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PERJANTAI 28.7.
18.00 Ravit
22.00 KALLE JUSSILA Katsomo
24.00 MR HYDE Ulkolava
Nonstop bussit: linja-autoasema-Ravikeskus

PERJANTAINA RAVIKESÄKIERTUE
Prisman pihassa klo 12-17
Hevosaiheista ohjelmaa: Poniajelua,
onnenpyörä, kepparikisa, kantritanssi
näytöksiä, paikanpäällä myös Suomenhevonen.

facebook.com/
PihaJaPuutarha

Kesäkukat, amppelikukat, ruukkukukat

i
prinss
Tango
USSILA
J
E
L
L
KA
MALJA
KARAOKE!

sekä jalo- ja runkoruusut ALE -50 %
lin
he ! Verenpisara- ja purppuraa
pu
Ei uksi
a
r
va
vaula-amppelit 10 €

2€

Tomaatit ja yrtit

BIOLAN

ndi
Bilebä !
de
Mr.Hy

Tarjous

Kesäkukka- 2 SK YHTEENSÄ
multa 24 L
50
0,16 €/Litra norm. 5 €/sk

7,

Tarjoukset voimassa 13-23.7-17

LAUANTAI 29.7.
Klo 13:30 Toto76 kierros

€

PALVELEMME: ARK klo 9-18 LA klo 9-16 SU klo 10-15

MALJAJUHLAN LIPPU

12€

2017

KesäALE alkaa 13.7

76

Caravan alue: Paikan hinta 20€
VARAUKSET: ravirata@ylivieska.suomi.fi

MALJA-PASSI

25e

(sis. malja-juhla sekä ravit pe & la)

Sudokujen ratkaisut
Helppo

Vaikea

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••NAULAIN•A•
••••••O•H•P•EHKÄ
••••••ROMMI•R•T•
••••••S•A•LUOMUS
TUIKE•ULINA•K•A•
E•N•N••ÄK••RAKAS
MENOT•YHÄ••AS•L•
P•O•S••E•UNI•AIE
PYSTYÄ•T•K•LUU•E
U•T•Y•ITIKKA•M•P
•LUOMI•ISO•KAATO
T•A•I•M•K•VA•T•S
E••••MERI•USEAT•
RUTTO•S•AJO•L•E•
A•APUMIES•SOIKKO
P•K••A•T•HI•Ö•O•
I•L•PILATA••••••
AJATON•A•ISTUKAS
•AU•NIINI•Ä•R•H•
ÄES•IO•I••Ä•A•O•

